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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

  الرحمن الرح مبسم هللا
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 

 :-رحمه هللا تعالى-بإحسان إلى يوم الدين، قال الشيخ محمد األمين الشنق طي
اعلم أنه على القول بأن الواو عاطفة فإن إعراب جملة  قولون مستشَكل من  :األول ،تنبيهان"

 ."أنها حال من المعطوف : ث جها  األولىثال
القول بأن الواو عاطفة وأن الراسخين يعلمون المتشابه هذا هو القول الثاني في معنى اآلية 
والقول األول هو أن الواو استئنافية وأن المتشابه ال يعلمه إال هللا ودور الراسخين أنهم يعترفون 

 لمتشابه وهذا تقدم.ويقولون آمنا به عالمة على عدم معرفتهم با
 ،أنها حال من المعطوف وهو الراسخون دون المعطوف عل ه وهو لفظ الجاللة :"األول

والمعروف إت ان الحال من المعطوف والمعطوف عل ه مًعا كقولك جاء زيد وعمرو راكبين وقوله 
ْمَس َواْلَقَمَر َدآِئَبينَ }تعالى  ر َلُكُم الشَّ  .."[33]سورة إبراه م: {َوَسخَّ

 ،دل عليهمألن التثنية ت ؛الحال من االثنين أن كقولك جاء زيد وعمرو راكبين هذا ما فيه إشكال
 ،ا ماشيا لكل حالة من الحاالت وجها أو جاء زيد وعمرو راكب  جاء زيد وعمرو راكب   :لكن لو قال

واحد  فإذا ُوجدت تثنية دل على أن المراد من االثنين لكن ال يمنع ذلك من أن يكون الحال من
من  ؟لو قلت جاءت هند وزيد راكبة الحال من األول أو من الثاني ،منهما هو المراد في السياق

ولو جيء  ،ا صار الحال من األول والعكس يأتي هذا وهذاجاء زيد وهند راكب   :ولو قلت ،األول
 :لو قلنا لكن ،بحالين الثنين متعاطفين جاء زيد وهند إذا قلنا زيد وهند تبين من خالل العالمة

فأول الحالين لثاني االسمين هذا إذا لم  ،ا كان لكل واحد منهما حالها ماشي  جاء زيد وعمرو راكب  
  :قال ،يتميز فأول الحالين لثاني االسمين وثاني الحالين ألول االسمين كما هو معروف

مثلته ومن أ ،"وهذا اإلشكال ساقط لجواز إت ان الحال من المعطوف فقط دون المعطوف عل ه
ا حال من فقوله صفً  [22]سورة الفجر: {َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصّفًا َصّفاً } :في القرآن قوله تعالى

َوالَِّذيَن َجاُؤو ِمن } :وقوله تعالى ،المعطوف وهو المَلك دون المعطوف عل ه وهو لفظة ربك
جملة  قولون حال من واو الفاعل في قوله ف [10]سورة الحشر: {َبْعِدِهْم َ ُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلَنا

َوالَِّذيَن } :وقوله [8]سورة الحشر: {ِلْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجِرينَ }الذين جاؤوا وهو معطوف على قول 
اَر َواإِل َمانَ  ُؤوا الدَّ فهو حال من المعطوف دون المعطوف عل ه كما بينه  [9]سورة الحشر: {َتَبوَّ

ن ة من جها  اإلشكال المذكور هي ما ذكره القرطبي عن الخطابي الجهة الثا ،ابن كثير وغيره
ا وزعم قال عنه واحتج له بعض أهل اللغة فقال معناه والراسخون في العلم  علمونه قائلين آمنً 

 ."أن موضع  قولون 
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ا ا واستسالم  وأشد الناس إيمان   ،ألن قوله آمنا ال ينافي العلم فيجتمع لهم العلم بالمتشابه وقول آمنا
 هم أهل العلم فال ينافيه.

ألن العرب  ؛"وزعم أن موضع  قولون نصب على الحال وعامة أهل اللغة ينكرونه و ستبعدونه
فإذا لم  ظهر فعل فال  كون  ،إال مع ظهور الفعل ال تضمر الفعل والمفعول معا وال تذكر حاالً 

نما يجوز ذلك مع  ،اهللا راكبً  ا  عني أقبل عبدولو جاز ذلك لجاز أن  قال عبد هللا راكبً  ،حاال وا 
له كقول الشاعر أنشدن ه  فكان  صلح حاالً  ،ذكر الفعل كقوله عبد هللا يتكلم  صلح بين الناس

 أبو عمر قال أنشدنا أبو العباس ثعلب:
 أرســــــــــــل  فيهــــــــــــا قطمــــــــــــا لكالكــــــــــــا

 
  قصــــــــــر  مشــــــــــي و طــــــــــول باركــــــــــا 

ال المذكورة غير مضمر ألن الفعل العامل في الح ؛ا ساقطا وهذا اإلشكال أ ًض أي  قصر ماش ً  
 ."ألنه مذكور

 .العامل
 ."المذكورة غير"ألن الفعل العامل في الحال 

 عندنا العامل ال بد منها. ليس
كور في قوله  علم لكن الحال في "ألن الفعل العامل في الحال المذكورة غير مضمر ألنه مذ

الجهة  .المعطوف دون المعطوف عل ه كما بينه العالمة الشوكاني في تفسيره وهو واضح
الحال قيد لعاملها  الثالثة من جها  اإلشكال المذكورة هي أن المعروف في اللغة العرب ة أن

 ."ووصف لصاحبها
 ،إذا كانت بعد نكرة صارت صفة ،وفي بعضها تكون صفة ألنها في بعض األحوال تكون حاال
ذا كانت بعد معرفة صارت حاال  ،فكونها تتناوب مع الصفة يدل على أن فيها شوب الوصف ،وا 

ن كانت حاال  مبينة لهيئته. إذا قلت جاء زيد راكبا ال شك أن زيد موصوف بالركوب وا 
إذ ال وجه لتقييد علم  "فُ شكل تقييد هذا العامل الذي هو  علم بهذه الحال التي هي  قولون آمنا

ألن مفهومهم أنهم في حال عدم قولهم آمنا به ال  علمون  ؛الراسخين بتأويله بقولهم آمنا به
 تأويله وهو باطل."

ومثل ما ذكرنا أن أهل العلم وأوالهم الراسخون هم أشد الناس إيمانا بما جاء عن هللا وعن رسوله 
 .-عليه الصالة والسالم-

 .وف ه الداللة على منع الحال ة في جملة  قولون على القول بالعطف"وهذا اإلشكال قوي 
لما ذكرنا فما وجه إعرابها على  إذا كان  جملة  قولون ال  صح أن تكون حاالً  :التنب ه الثاني

الجواب وهللا تعالى أعلم أنها معطوفة بحرف محذوف والعطف  ؟القول بأن الواو عاطفة
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س وجماعة من علماء العرب ة والتحقيق جوازه وأنه ل  بالحرف المحذوف أجازه ابن مالك
ا بضرورة الشعر كما زعمه  ."مختصًّ

وكثير من األعاريب  ،يعني الحذف إذا دل عليه الكالم أو دلت القرائن عليه فال مانع من الحذف
الحذف موجود في  ،مبنية على الحذف كما يقولون لوال الحذف و التقدير لعرف النحو الحمير

 هل العلم وفي أساليبهم وال مانع منه.كالم أ 
 :ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى ،"والدليل على جوازه وقوعه في القرآن وفي كالم العرب

اآل ة فإنه معطوف بال شك على قوله تعالى وجوه  [8]سورة الغاش ة: {ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ نَّاِعَمةٌ }
يدل له إثبا  الواو في نظيره في قوله تعالى و  ،يومئذ خاشعة بالحرف المحذوف الذي هو الواو

]سورة  {َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َباِسَرٌة ِإَلى َربَِّها َناِظَرٌة   22 ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ نَّاِضَرٌة =}في سورة الق امة 
 اآل ة وقوله تعالى.." [24-22القيامة:

 هنا ذكر العاطف بينما في سورة الغاشية حذف العاطف.
 {َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َعَلْيَها َغَبَرةٌ َضاِحَكٌة مُّْسَتْبِشَرٌة ُجوٌه َيْوَمِئٍذ مُّْسِفَرٌة وُ } :وقوله تعالى في عبس"

َواَل َعَلى الَِّذيَن ِإَذا َما َأَتْوَك }تعالى وجعل بعض العلماء منه قوله  ،اآل ة [40-38]سورة عبس:
قال  عني وقل  بالعطف بواو محذوفة وهو أحد  ،اآل ة [92]سورة التوبة: {ِلَتْحِمَلُهْم ُقْل َ 

يَن ِعنَد َّللاَِّ اإِلْساَلمُ }وجعل بعضهم منه  ،احتماال  ذكرها ابن هشام في المغني ]سورة  {ِإنَّ الدِّ
 ."على قراءة فتح [19آل عمران:

في  [23]سورة ق: {َوَقاَل َقِريُنهُ }ا وفيها أيض   [23]سورة ق: {َقاَل َقِريُنهُ }في سورة ق عندك قال 
 الموضع األول عطف وفي الثاني حذف.

َشِهَد َّللاَُّ َأنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ }"على قراءة فتح همزة إن قال هو معطوف بحرف محذوف على قوله 
  وهو أحد احتماال أي وشهد أن الدين عند هللا اإلسالم [18ورة آل عمران:]س {ُهَو َواْلَماَلِئَكةُ 

تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من »ومنه حدي ث  ،اذكرها صاحب المغني أ ًض 
والحدي ث المذكور  ، عني ومن درهمه ومن صاعه إلى آخره حكاه األشموني وغيره «صاع تمره

 أخرجه مسلم واإلمام أحمد وأصحاب السنن ومن شواهد حذف حرف العطف قول الشاعر:
ـــــ ـــــف أمســـــي  مم ـــــف أصـــــبح  كي  اكي

 
ــــــــريم  ــــــــؤاد الك ــــــــي ف ــــــــود ف   غــــــــرس ال

 ." عني وكيف أمسي  وقوله 
س والمقصود كيف أصبحت وكيف السؤال عن حاله ال شك أنه يزرع الود والمحبة بين النا

 ؟أمسيت
 "وقول الحطيئة:
 لشرررررررررررررررام منزلرررررررررررررررها رهطررررررررررررررره باإن امررررررررررررررررء  

 
 برمرررررررررررل يبررررررررررررين دار شرررررررررررد مرررررررررررا ا تربرررررررررررا 
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 ،أي ومنزله برمل يبرين وقيل الجملة الثان ة صفة ثان ة ال معطوفة وعل ه فال شاهد في البي 
ا البن جني والسهيلي وال سي وابن عصفور خالفً وممن أجاز العطف بالحرف المحذوف الفار 

 شك أن في القرآن أش اء ال  علمها إال هللا كحق قة الروح.."
نذا المتشابه أو هذا النوع من الميعني هذا يؤيد أن الراسخين ال يعلمون مثل ه علموا  تشابه وا 

 كله بدليل ما يذكره من األدلة كالروح. هفإنهم ال يعلمون بعضه
َوَ ْسَأُلوَنَك } :ألن هللا تعالى  قول ؛ن في القرآن أش اء ال  علمها إال هللا كحق قة الروح"وال شك أ

وُح ِمْن َأْمِر َربِّي وِح ُقِل الرُّ وكمفاتح الغيب التي نص على  ،اآل ة [85]سورة اإلسراء: {َعِن الرُّ
اآل ة وقد ثب  عن النبي  [59نعام:]سورة األ  {َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب } :أنها ال  علم إال هو بقوله

اَعِة } :له تعالىلخمس المذكورة في قو اأنها  -صلى هللا عل ه وسلم- ِإنَّ َّللاََّ ِعنَدُه ِعْلُم السَّ
ُل اْلَغْي ثَ   اآل ة." [34]سورة لقمان: {َوُيَنزِّ

 لكن هذه الخمس ما منها واحدة إال وقد ادعى بعض الناس معرفتها وهللا المستعان.
َفال َتْعَلُم َنْفٌس مَّا ُأْخِفَي َلُهم }حروف المقطعة في أوائل السور وكنع م الجنة لقوله تعالى "وكال

اآل ة وف ه أش اء  علمها الراسخون في العلم دون غيرهم  [17]سورة السجدة: {مِّن ُقرَِّة َأْعُينٍ 
 :وقوله [93-92]سورة الحجر: {َكاُنوا َ ْعَمُلونَ  َعمَّا َنْسَأَلنَُّهْم َأْجَمِعْينَ َفَوَربَِّك لَ } :كقوله تعالى

َفَيْوَمِئٍذ الَّ ُ ْسَأُل }مع قوله  [6]سورة األعراف: {َفَلَنْسَأَلنَّ الَِّذيَن ُأْرِسَل ِإَلْيِهْم َوَلَنْسَأَلنَّ اْلُمْرَسِلينَ }
]سورة  {ن ُذُنوِبِهُم اْلُمْجِرُمونَ َوال ُ ْسَأُل عَ }وقوله  [39]سورة الرحمن: {َعن َذنِبِه ِإنٌس َوال َجان  

 ."[78القصص:
 يعني كما قال ابن عباس هي مواقف في بعضها يحسن السؤال وفي بعضها ال يحسن.

ْنهُ }"وكقوله   ومنه قول الشاعر: ،والرسوخ الثبو  [171]سورة النساء: {َوُروٌح مِّ
 لقرررررررد رسرررررررخت فررررررري القلرررررررب منررررررري مرررررررودة

 
 لليلررررررررررررررررررى أبررررررررررررررررررت آياتهررررررررررررررررررا أن تغيرررررررررررررررررررا 

 طالب: .......... 
 القرآن فيه ما ال يعلمه إال هللا ومنها هذه. ألن ؛، مما ال يعلمه إال هللا الال

 طالب: ..........
الراسخين يعلمون والعطف بالواو  ألن حجة من يقول أن ؛لكن يجمعها كونه ال يعلمها إال هللا نعم

أو نعمل بشيء ال  ؟ال نفهمه ئانزل للتدبر وللعمل وكيف نتدبر شيهو األصل يقول القرآن أ
 هو يثبت أن من القرآن ما ال يفهمه الناس أو ما ال يعلمه إال هللا. ؟نفهمه

 طالب: ..........
 ادعوا ذلك.

 طالب: ..........
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 الحرف.
 طالب: ..........

 أ اآلية.اقر 
 طالب: ..........

 يعلمونه ويقولون آمنا.
 طالب: ..........

 ين؟أ
 طالب: ..........

 يقولون معطوف على مقدر يعلمون ويقولون. ،ال، يقولون الكالم على العطف
 طالب: ..........

 ؟ينأ
َن َّللاَِّ َشْيئًا َوُأْوَلِئَك ُهْم َوُقوُد  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َلن ُتْغِنَي َعْنُهْم َأْمَواُلُهْم َوالَ } "قوله تعالى: َأْواَلُدُهم مِّ

ذكر في هذه اآل ة الكريمة أن الكفار يوم الق امة ال تغني عنهم  [10]سورة آل عمران: {النَّارِ 
وذكر أنهم وقود النار أي حطبها الذي تتقد ف ه ولم يبين هنا هل  ،اأموالهم وال أوالدهم شيئً 

دعواهم أن أموالهم وأوالدهم تنفعهم وبيَّن في مواضع أخر أنهم ادعوا ذلك نف ه لذلك تكذيب ل
ا منهم أنه ما أعطاهم األموال واألوالد في الدن ا إال لكرامتهم عل ه واستحقاقهم لذلك وأن ظنً 

فكذبهم في آ ا  كثيرة فمن اآل ة الدالة على أنهم  ،ااآلخرة كالدن ا  ستحقون فيها ذلك أ ًض 
 [35]سورة سبأ: {َوَقاُلوا َنْحُن َأْكَثُر َأْمَوااًل َوَأْوالدًا َوَما َنْحُن ِبُمَعذَِّبينَ } :له تعالىادعوا ذلك قو 

 عني في اآلخرة كما  [77]سورة مريم: {َأَفَرَأْيَ  الَِّذي َكَفَر ِبآَ اِتَنا َوَقاَل ألوَتَينَّ َمااًل َوَوَلداً } :وقوله
ِجْعُ  ِإَلى َربِّي ِإنَّ ِلي ِعنَدُه َلْلُحْسَنىَوَلِئن } :وقوله ،أوتيته في الدن ا أي  [50]سورة فصل : {رُّ

ِدد ُّ ِإَلى َربِّي} :وقوله ،بدليل ما أعطاني في الدن ا  ."[36]سورة الكهف: {َوَلِئن رُّ
 يعني في اآلخرة كما أوتيته في الدنيا.

 طالب: ..........
 ؟كيف

 طالب: ..........
 هما ليشمل اآليتين ليشمل اآليتين.ال، هو يحسن أن يكون بعد

 طالب:  عني في اآلخرة؟
 وقوله أفرأيت الذي اقرأ.

 عني في اآلخرة كما  [77]سورة مريم: {َأَفَرَأْيَ  الَِّذي َكَفَر ِبآَ اِتَنا َوَقاَل ألوَتَينَّ َمااًل َوَوَلداً }"وقوله 
 أوتيته في الدن ا."
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 يعني لو كان بعد اآلية الثانية لشمل اآليتين.
 طالب: ..........
 في اآلخرة كما أوتيته في الدنيا.ولئن رجعت يعني 
 طالب: ..........

 ال.
 طالب: ..........

يعني كما أوتيته في الدنيا هي المطابقة اآلية األولى بينما اآلية  أفرأيت الذي كفر وقال ألوتين  
 عندك أظهر هو متعلق باآلية األولى اإلرجاع  ير اإليتاء. ذيفالما تطابق الثانية 
ِجْعُ  ِإَلى َربِّي ِإنَّ ِلي ِعنَدُه َلْلُحْسَنى}"وقوله  أي بدليل ما أعطاني  [50]سورة فصل : {َوَلِئن رُّ

ْنَها ُمنَقَلباً } :وقوله ،في الدن ا ِدد ُّ ِإَلى َربِّي أَلِجَدنَّ َخْيرًا مِّ  ."اق اسً  [36ورة الكهف:]س {َوَلِئن رُّ
في اآلخرة على الدنيا مثل اآليتين السابقتين أي بدليل بعد اآلية  ،أي بدليل ما أعطاني منه

 الثانية.
 طالب: ..........

 هو أعطي في الدنيا. [77]سورة مريم: {ألوَتَينَّ َمااًل َوَوَلداً }ال، قال 
 طالب: ..........

 ولئن رجعت.
 طالب: ..........

 يعني في اآلخرة كما أوتيته في الدنيا. [77]سورة مريم: {َرَأْيَ  الَِّذي َكَفَر ِبآَ اِتَناَأفَ }
 طالب: ..........

 ألن رجعت ورددت متعل قهما واحد.
 طالب: ..........

ورد هللا عليه  ،لكن رجعت ورددت متعلقهما واحد أي بدليل ما أعطاني منه لآلخرة على الدنيا نعم
 وعلى كل حال األمر سهل إن شاء هللا. ،إلى آخرههذه الدعوى 

ْنَها ُمنَقَلباً }"وقوله  ِدد ُّ ِإَلى َربِّي أَلِجَدنَّ َخْيرًا مِّ ا منه لآلخرة ق اسً  [36]سورة الكهف: {َوَلِئن رُّ
ِنَي ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َلن ُتغْ } :ورد هللا عليهم هذه الدعوى في آ ا  كثيرة كقوله هنا ،على الدن ا

 "اآل ة وقوُله. [10]سورة آل عمران: {َعْنُهْم َأْمَواُلُهمْ 
 وقوِله.

 طالب: ..........
 ؟ماذا

 طالب: ..........
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ورد هللا عليهم هذه الدعوى في آيات كثيرة فيه  ،أي بدليل ما أعطاني منه لآلخرة على الدنيا
 سقط؟ 

 طالب: ..........
 من األول. ! نحتاج أن نرجعفيها خللكلها  ههذأجل 

 طالب: من أي آ ة؟
 طالب: ..........

 لكن الذي عنده يختلف عن بعض النسخ األخرى. نعم
 طالب: ..........

 عنده. ذيمثل ال
 طالب: ..........

 بعد اآلية مباشرة بعد التي بعدها في الموضعين. ليس لكنموجود كله هذا 
 طالب: ..........

  ا.انقلب قياس   ،على كل حال ،على آية متأخر عنها يعني كل تعليق ،عندنا ليس ذيهذا ال
 طالب: ..........

 عندك يا شيخ؟
 طالب: أي نعم لآلخرة على الدن ا.

 طالب: ..........
 .نقصالطبعة األولى يعني صار عندنا 

 {ُهْم َأْمَواُلُهمْ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َلن ُتْغِنَي َعنْ }"ورد هللا عليهم هذه الدعوى في آ ا  كثيرة كقوله هنا 
ُهم ِبهِ }اآل ة وقوله  [10]سورة آل عمران:  .."[55]سورة المؤمنون: {َأَ ْحَسُبوَن َأنََّما ُنِمدُّ

 وقوِله.
]سورة  {ُنَساِرُع َلُهْم ِفي اْلَخْيَراِ  َبل الَّ َ ْشُعُروَن ُهم ِبِه ِمن مَّاٍل َوَبِنيَن َأَ ْحَسُبوَن َأنََّما ُنِمدُّ }"وقوِله 

ُبُكْم ِعنَدَنا ُزْلَفى}وقوله  [56-55المؤمنون:  [37]سورة سبأ: {َوَما َأْمَواُلُكْم َوال َأْوالُدُكم ِبالَِّتي ُتَقرِّ
َنُفِسِهْم ِإنََّما ُنْمِلي َلُهْم ِلَيْزَداُدوْا إِ }وقوله  ْثمًا َوَلْهُم َواَل َ ْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َأنََّما ُنْمِلي َلُهْم َخْيٌر ألِّ

ْن َحْي ُث اَل َ ْعَلُموَن  َسَنْسَتْدِرُجُهم}وقوله  [178]سورة آل : {َعَذاٌب مُِّهينٌ  َوُأْمِلي َلُهْم ِإنَّ َكْيِدي مِّ
ح في موضع آخر أن كونهم إلى غير ذلك من اآل ا  وصرّ  [183-182]سورة األعراف: {َمِتينٌ 

 نا على سبيل الخلود."وقود النار المذكور ه
 ألنهم كفار والنار وقودها الناس والحجارة نعوذ باهلل.

َن َّللاَِّ َشْيئًا َوُأْوَلِئَك َأْصَحابُ }"وهو قوله   ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َلن ُتْغِنَي َعْنُهْم َأْمَواُلُهْم َواَل َأْواَلُدُهم مِّ
َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم }قوله تعالى  [116ن:]سورة آل عمرا {النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
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لم يبين هنا من هؤالء الذين من  [11]سورة آل عمران: {َكذَُّبوْا ِبآَ اِتَنا َفَأَخَذُهُم َّللاَُّ ِبُذُنوِبِهمْ 
د وقوم قبلهم وما ذنوبهم التي أخذهم هللا بها وبين في مواضع أخر أن منهم قوم نوح وقوم هو 

صالح وقوم لوط وقوم شعيب وأن ذنوبهم التي أخذهم بها هي الكفر باهلل وتكذيب الرسل وغير 
ذلك من المعاصي كعقر ثمود للناقة وكلواط قوم لوط وكتطفيف قوم شعيب للمك ال والميزان 

 في آ ا  كثيرة." وغير ذلك كما جاء مفصالً 
ال يعجل عقوبة الشرك -جل وعال-ر أن هللافي تفسير سورة هود من تفسير القرطبي يقرر المفس

نما عجل عقوبات هذه األمم بما اختصت به كل أمة من معصية اختصت بها وأظهرتها  وا 
 وشاعت فيها وهللا المستعان.

 طالب: ..........
 أمم أجلت عقوباتها. هناكألن  ؛النظرله حظ من 

ِب َث ِفيِهْم َأْلَف َسَنٍة ِإالَّ َخْمِسيَن َعامًا َفلَ } :في آ ا  كثيرة كقوله في نوح وقومه "كما جاء مفصالً 
وكقوله في قوم هود  ،ونحوها من اآل ا  [14]سورة العنكبو : {َفَأَخَذُهُم الطُّوَفاُن َوُهْم َظاِلُمونَ 

يَح اْلَعِق مَ }  وكقوله في قوم ،آل ة ونحوها من اآل ا ا [41]سورة الذاريا : {ِإْذ َأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الرِّ
ْ َحةُ } :صالح وكقوله في قوم  ،اآل ة ونحوها من اآل ا  [67]سورة هود: {َوَأَخَذ الَِّذيَن َظَلُموْا الصَّ

وكقوله في قوم  ،اآل ة ونحوها من اآل ا  [74]سورة الحجر: {َفَجَعْلَنا َعاِلَيَها َساِفَلَها} :لوط
 [189]سورة الشعراء: {ِإنَُّه َكاَن َعَذاَب َيْوٍم َعِظ مٍ َفَكذَُّبوُه َفَأَخَذُهْم َعَذاُب َيْوِم الظُّلَِّة } :شعيب

 ."قوله تعالى .ونحوها من اآل ا 
 .-نسأل هللا اللطف-وما هي من الظالمين ببعيد

اآل ة ذكر في هذه اآل ة  [13]سورة آل عمران: {َقْد َكاَن َلُكْم آَ ٌة ِفي ِفَئَتْيِن اْلَتَقَتا} :"قوله تعالى
ر آ ة أي عالمة على صحة دين اإلسالم إذ لو كان غير حق لما غلب  الكريمة أن وقعة بد

وصرح في موضع  ،الفئة القليلة الضع فة المتمسكة به الفئة الكثيرة القو ة التي لم تتمسك به
َنٍة }آخر أن وقعة بدر بينة أي ال لبس في الحق معها وذلك في قوله  لَِّيْهِلَك َمْن َهَلَك َعن َبيِّ

ا بأن وقعة بدر فرقان فارق بين وصرح أ ًض  [42]سورة األنفال: {َحيَّ َعن َبيَِّنةٍ  َوَ ْحَيى َمنْ 
 .اآل ة [41]سورة األنفال: {َوَما َأنَزْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َيْوَم اْلُفْرَقانِ }الحق والباطل وهو قوله 

ْنَعاِم َواْلَحْر ثِ }قوله تعالى   َمِة َواأَل لم يبين هنا كم يدخل  [14ل عمران:]سورة آ {َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ
تح  لفظ األنعام من األصناف ولكنه قد بين في مواضع أخر أنها ثمان ة أصناف هي الجمل 

ْنَعاِم َحُموَلًة َوَفْرشاً }والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والت س والعنز كقوله تعالى   {َوِمَن اأَل
ْأِن اْثَنْينِ } ثم بين األنعام بقوله [142]سورة األنعام: َن الضَّ ]سورة  {َثَماِنَ َة َأْزَواٍج مِّ

 عني الت س  [143]سورة األنعام: {َوِمَن اْلَمْعِز اْثَنْينِ } عني الكبش والنعجة  [143األنعام:
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َوِمَن اْلَبَقِر } عني الجمل والناقة  [144]سورة األنعام: {َوِمَن اإِلْبِل اْثَنْينِ }والعنز إلى قوله 
ْن }الثور والبقرة وهذه الثمان ة هي المرادة بقوله  [144]سورة األنعام: {اْثَنْينِ  َوَأنَزَل َلُكم مِّ

ْنَعاِم َثَماِنَ َة َأْزَواجٍ  َمَواِ  َواأَلْرِض َجَعَل }وهي المشار إليها بقوله  [6]سورة الزمر: {اأَل َفاِطُر السَّ
ْنَعاِم ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا َوِمَن اأَل   .اآل ة [11]سورة الشورى: {َأْزَواجاً  َلُكم مِّ

 -صلى هللا عل ه وسلم-ربما أطلق  العرب لفظ النعم على خصوص اإلبل ومنه قوله  :تنب ه
 وقول حسان رضي هللا عنه.." ، عني اإلبل «من حمر النعم»

 ألنها أنفسها عند العرب فتأخذ االسم.
 ومنه قول حسان رضي هللا عنه:

 سوكانــــــــــــ  ال يــــــــــــزال بهــــــــــــا أنــــــــــــ 
 

ـــــــــــم وشـــــــــــاء  ـــــــــــا نع  خـــــــــــالل مروجه
رة آل ]سو  {ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن َّللاََّ َفاتَِّبُعوِني ُ ْحِبْبُكُم َّللاَُّ } :قوله تعالى .أي إبل وشاء 

 -جل وعال -كريمة أن اتباع نب ه موجب لمحبتهاآل ة صرح تعالى في هذه اآل ة ال [31عمران:
 ."ذلك المتبع وذلك يدل

]سورة آل  {ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن َّللاََّ َفاتَِّبُعوِني}هذا هو البرهان الشرعي على صدق المحبة 
ا الدعوى التي يدعيها بعض وأم  -عليه الصالة والسالم-باع النبي البرهان الصادق ات [31عمران:

مع أنهم مخالفون له بل مخالفون في أعظم ما يعصى هللا به -عليه الصالة والسالم- لغالة فيها
 وهو الشرك ويزعمون أنهم يحبون الرسول هذا محال.

وصرح بهذا  ،هي عين طاعته تعالى -صلى هللا عل ه وسلم-"وذلك يدل على أن طاعة رسوله 
ُسوَل َفَقْد } :المدلول في قوله تعالى  :وقال تعالى [80]سورة النساء: {َأَطاَع َّللاََّ مَّْن ُ ِطِع الرَّ

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا} يؤخذ من هذه اآل ة  :تنب ه [7]سورة الحشر: {َوَما آَتاُكُم الرَّ
صلى هللا -هي اتباعه  -صلى هللا عل ه وسلم-الكريمة أن عالمة المحبة الصادقة هلل ورسوله 

ا له ألطاعه ومن ذي يخالفه ويدعي أنه  حبه فهو كاذب مفتر إذ لو كان محبً فال -عل ه وسلم
 المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة ومنه قول الشاعر:

 لــــــــو كــــــــان حبــــــــك صــــــــادقا ألطعتــــــــه
 

  ـــــــــعإن المحـــــــــب لمـــــــــن  حـــــــــب مط 
 وقول ابن أبي رب عة المخزومي: 

 ومــــــــــن لــــــــــو نهــــــــــاني مــــــــــن حبــــــــــه
 

ـــــــم أشـــــــرب   عـــــــن المـــــــاء عطشـــــــان ل
 وقد أجاد من قال: 

 قالـــ  وقـــد ســـأل  عـــن حـــال عاشـــقها
 

 بـــــــــاهلل صـــــــــفه وال تـــــــــنقص وال تـــــــــزد 
 فقلـــ  لـــو كـــان رهـــن المـــو  مـــن ضـــمأ 

 
 وقلــــ  قــــف عــــن ورود المــــاء لــــم يــــرد 

 هللا المستعان. 
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 طالب: ..........
 فقلت.

 فقل ؟ أوطالب: وقل  
 وقلت فقلت وقلت..وقلت لو كان رهن  ،قلت أكيدفاألولى  ،الظاهر فقلت

 الب: ..........ط
 فقلُت هذا المتكلم والثانية قلِت يعني محبوبته. وقلِت.

 طالب: ..........
 يترتب عليه المحبة.-جل وعال-فسر بأن طاعة الرسول طاعة هلل

لم يبين هنا  [40]سورة آل عمران: {َقاَل َربِّ َأنََّى َ ُكوُن ِلي ُغاَلٌم َوَقْد َبَلَغِنَي اْلِكَبرُ }"قوله تعالى: 
 ."لكبر ولكنه بين في سورة مريم أنهالقدر الذي بلغ من ا

يعني في المجلد األول ما خطه لنفسه من بيان القرآن بالقرآن وال يتعداه إلى -هللا رحمه-الشيخ
بينما  ، يره إال في القليل النادر لكن بعد ذلك يعني البقرة ثالثمائة صفحة بالحرف الموجود عندنا

 يبلغ سبعمائة صفحة.الحج وهي خمسها في مجلد 
َوَقْد َبَلْغُ  ِمَن }ن في سورة مريم أنه بلغ من الكبر عت ا وذلك في قوله تعالى عنه "ولكنه بيَّ 

وقال  ،والعتي اليبس والقحول في المفاصل والعظام من شدة الكبر [8]سورة مريم: {اْلِكَبِر ِعِتّ اً 
 أو فساد أو كفر فهو عا  وعاس.."وكلُّ متناه إلى غايته في ِكَبر  :ر في تفسيرهابن جري

 وراه شيء. ليسشيخ قد عسا يعني انتهى وصل إلى حد 
 ام لم يبين هنا هل كان  كذلك أ [40]سورة آل عمران: {َواْمَرَأِتي َعاِقرٌ }"قوله تعالى عن زكريا 

]سورة  {اِقراً َوَكاَنِ  اْمَرَأِتي عَ }شبابها ولكنه بين في سورة مريم أنها كان  كذلك قبل كبرها بقوله 
 اآل ة." [5مريم:

 ألن كانت تدل على مضي في الزمن الماضي.
ن هل لم يبيِّ  [41]سورة آل عمران: {َقاَل آَيُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثاَلَثَة َأ َّاٍم ِإالَّ َرْمزاً } :"قوله تعالى

ه إال هللا وهو صح ح المانع له من كالم الناس بكم طرأ له أو آفة تمنعه من ذلك أو ال مانع ل
ه ال بأس عل ه وأن انتفاء التكلم عنه ال لبكم وال مرض ن في سورة مريم أنَّ ال علة له ولكنه بيَّ 

قوله ألن  [10]سورة مريم: {َقاَل آَيُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثال َث َلَ اٍل َسِوّ اً }وذلك في قوله تعالى 
 ."سو ا حال من فاعل تكلم مفيد

 د من به عاهة يعني مستوي الحال.السوي ض
"مفيد لكون انتفاء التكلم بطريق اإلعجاز وخرق العادة ال العتقال اللسان بمرض أي يتعذر 
عل ك تكل مهم وال تطل قه في حال كونك سوي الخلق سل م الجوارح ما بك شائبة بكم وال خرس 

بَّكَ }وهذا ما عل ه الجمهور و شهد له قوله تعالى  ]سورة  {َكِثيرًا َوَسبِّْح ِباْلَعِشيِّ َواإِلْبَكارِ  َواْذُكر رَّ
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مستو ا  ف كون صفة  وعن ابن عباس أن سو ا عائد إلى الل الي أي كامالً  [41آل عمران:
 الثال ث وعل ه فال ب ان بهذه اآل ة آل ة آل عمران."

ثة توصف سوية يعني مستوية الليالي مؤن ،ةا أو سوي  لكن هل يصح وصف الليالي بأنها سوي  
 بمؤنث فالمرجح هو القول األول.

 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


